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 نظم معلومات جغرافية
 
 دكتوراه :البرنامج أو البرامج التي يقدم من خاللها المقرر

 اختيارى أجباري أم اختيارى:
  والتخطيط لتنميتهاالموارد الطبيعية  تقويم : القسم الذي يقدم البرنامج

 والتخطيط لتنميتهاالموارد الطبيعية  تقويم : : القسم الذي يقدم المقرر
  دكتوراه : المستوى السنة الدراسية/

 تاريخ اعتماد المواصفات

 (أ) البيانات األساسية

 EE011 : الكود:                  نظم معلومات جغرافية العنوان:   

  1المحاضرة: الساعات المعتمدة:
 2المجموع: 2العملي: :رشاد الخاصحصص اإل

 (ب) البيانات المهنية
 : األهداف العامة للمقرر الدراسي -1
 

 بما هية نظم المعلومات الجغرافية وامكانيتها المختلفة تعرفال •
 

السلبق تحليل البيانات المكانية معالجة  قدرة الطالب علي استخدام احدي البرامج التي تمكنة من  •
 االشارة اليها

 :النتائج التعليمية المستهدفة -2

 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند
فه��م النظري��ات واألساس��يات  2/1/1 :فهموال ةالمعرف -أ

والحق������ائق والمف������اهيم المتعلق������ة 
بتق���ويم الم���وارد الطبيعي���ة وعل���وم 

 .البيئة المرتبطة بها

 
الطال����ب عل����ي  يت����درب  -2/1/1/1

نظ��م المعلوم��ات برن��امج م��ن ب��رامج 
الت���ي تجعل���ة ق���ادر عل���ي  الجغرافي���ة

ص����نع القاع����دة األساس����ية للبيان����ات 
التي ترتبط  وتخليق البيانات المكانية

 حداثيات الجغرافياباال
 

يع���رف التط���ورات العلمي���ة  2/1/5
والط���رق المنهجي���ة المتقدم���ة ف���ى 

 التقويم البيئىمجال 

يس����تطيع الطال����ب عل����ي  -2/1/5/1
انت����اج خ����رائط رقمي����ة ف����ي ش����كلها 

 النهائي
المعلوم��ات البيئي��ة   تحلي��ل 1\2\2 المهارات الذهنية: -ب

  المختلفة
الطالب عل�ي الوصول ب – 2/2/1/1

ادراك كيفي���ة تحلي���ل العالق���ات ب���ين 
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 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند
  المتغيرات الجغرافية المختلفة

مخاطر الممارس�ات  يكتشف7 \2\2
البيئي�����ة المختلف�����ة ف�����ى مختل�����ف 

 األنظمة البيئية

يق����وم الطال����ب بمعالج����ة   2/2/7/1
بع���ض المتغي���رات الجغرافي���ا الت���ى 

 تمكن من حل المشكالت البيئية
المهارات المهنية  -ت

 :ليةوالعم
المهارات  اتقان 2/3/1

لتقويم التأثيرات المختلفة 
 .البيئية المختلفة

. 

يستطيع الطالب الحص�ول  2/3/1/1
عل��ي بيان��ات جغرافي��ا م��ن الحق��ل و 
اس���تخدامها كم���دخالت ف���ي ب���رامج 

 المعلومات الجغرافية
يس��تطيع الطال��ب أن يق��وم  2/3/1/2

للحص����ول عل����ي  GPSباس����تعمال 
 البيانات المكانية 

الط�������رق واألدوات  تقي�������يم 2/3/4
الت���أثيرات  المس���تخدمة ف���ي قي���اس

 البيئية المختلفة

 القدرة علي المقارنة ب�ين -2/3/4/1
 و نظم المعلوم�ات الجغرافي�ةبرامج 

 الطرق التقليدية 
المهارات العامة  -ث

 :والقابلة للنقل
الوس�������������ائل  يس�������������تخدم 4/2 /2

معالج���ة  التكنولوجي���ة الحديث���ة ف���ى
 لمختلفة.الظواهر البيئية ا

اس�تخدام الحاس�ب األل��ي   -2/4/2/1
بكفائة والتعام�ل م�ع الب�رامج لتحلي�ل 
البيان��������ات المرص��������دة بواس��������طة 

 ألستشعار عن بعدا
قيادة فريق العمل   4/4 /2

 البيئي

 

العم��ل ف��ي فري��ق بحث��ي  -2/4/4/1
س��واء بالمعم��ل أو المي��دان والق��درة 
علي التكيف م�ع المتغي�رات وتع�ديل 

 الخطط
3- Uتالمحتويا: 

 /عمليإرشاد محاضرة عدد الساعات الموضوع
 2 1 2 المعلومات الجغرافية وامكانيتها المختلفة نظم مقدمة عن

 الخطية األتجاهات التعرف بنظم المعلومات الجغرافية
 التعرف بامكانية بنظم المعلومات الجغرافية الخطية األتجاهات

4 2 4 

يقة االنشاء وتبعا التعرف علي أنواع مساقط الخرائط  تبعا لطر
 للغرض الذي يحققه المسقط

6 3 6 

 2 1 2 المساقطكيفية وضع نقاط التحكم األرضية و انشاء  
 4 2 4 الزاله الزيادات (sub set)القيام بعملية 

بواسطة   (mosaic)أنشاء توليفة اللوحات من عدة خرائط
 Erds imagine 8.5برنامج 

4 2 4 

القيام بعملية البناء   - New layersتخليق طبقات جديدة 
 الطوبولوجي

6 3 6 

4- Uالمقر موضوعاتUر: 
 األسبوع الموضوع الموضوع رقم

 االول   المعلومات الجغرافية وامكانيتها المختلفة نظم مقدمة عن 1

2 
 التعرف بنظم المعلومات الجغرافية الخطية األتجاهات
التعرف بامكانية بنظم المعلومات الجغرافية الخطية 

 تجاهاتاأل

 الثالث    -الثاني  

التعرف علي أنواع مساقط الخرائط  تبعا لطريقة االنشاء  3
 وتبعا للغرض الذي يحققه المسقط

 السادس -الخامس -الرابع 

 الثامن    كيفية وضع نقاط التحكم األرضية و انشاء المساقط  4
 سعالتا -السابع     الزاله الزيادات (sub set)القيام بعملية  5

بواسطة   (mosaic)أنشاء توليفة اللوحات من عدة خرائط 6
 Erds imagine 8.5برنامج 

 الحادي عشر   -العاشر   

القيام بعملية البناء   - New layersتخليق طبقات جديدة  7
 الطوبولوجي

الثال�ث   عش�ر  -الثاني عشر
 والرابع عشر
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5- U:العالقة بين المقرر والبرنامج 
 يمية القياسيةالمعايير األكاد 

 المعرفة والفهم
 

 المهارات الذهنية
 

المهارات المهنية 
 والعملية

المهارات العامة 
 والقابلة للنقل

المع����������������������ايير 
األكاديمي�����������������ة 

الت���ى وللبرن���امج 
المق������رر ق������وم ي
 تحقيقهاب

2/1/1 
2/1/5 

 

2/2/1 
2/2/7 

 

2/3/1 
2/3/4 

1/4/2 
2/4/4 

 
6- U:مكونات المقرر 

 االجمالى العلوم األخرى المواد المتخصصة العلوم اإلنسانية واالجتماعية  العلوم األساسية

35% - 65 % - 100 % 

 
7- Uمصفوفة مضاهاة نواتج التعلم المستهدفة : 

 موضوعات المقرر لمقررل مخرجات التعلم

 

 األول الثانى الثالث الرابع الخامس السادس السابع

رف
مع

ال
 ة

هم
الف

و
 

يت��درب الطال��ب عل��ي   
نظ�م مج من ب�رامج برنا

 المعلوم����ات الجغرافي����ة
الت��ي تجعل��ة ق��ادر عل��ي 
ص�نع القاع�دة األساس��ية 
للبيان����������ات وتخلي����������ق 
البيان���ات المكاني���ة الت���ي 
ت�������رتبط باالح�������داثيات 

 الجغرافيا
المختلف����������ة بوج����������ود 

 ض النباتيةااألمر

 X      

يس���تطيع الطال���ب عل���ي 
انتاج خرائط رقمية ف�ي 

 شكلها النهائي

    X   

    
ال

نية
ذه

 ال
ات

هار
م

 

الوص������ول بالطال������ب   
عل��������ي ادراك كيفي��������ة 
تحلي����ل العالق����ات ب����ين 
المتغي����رات الجغرافي����ة 

 المختلفة

 

  

    

يق���وم الطال���ب بمعالج���ة  
بع��������ض المتغي���������رات 
الجغرافي���ا الت���ى تمك���ن 
م�����ن ح�����ل المش�����كالت 

 البيئية

 

  

 X   

ت 
را

مها
ال

ية 
مهن

ال
لية

عم
وال

 

يس����������تطيع الطال����������ب 
الحص��ول عل��ي بيان��ات 

في���ا م���ن الحق���ل و جغرا
اس����تخدامها كم����دخالت 

المعلوم��ات ف��ي ب��رامج 

X  

  X 
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 الجغرافية
 

يس����تطيع الطال����ب أن   
 GPSيق���وم باس����تعمال 

للحصول عل�ي البيان�ات 
 المكانية

 
 

X 

 
 X  

  

الق���درة عل���ي المقارن���ة 
نظ�������م ب�������ين ب�������رامج 

و  المعلومات الجغرافية
 الطرق التقليدية

  
 X  

  

المهارات العامة 
 قابلة للنقلوال

اس�������تخدام الحاس�������ب   
األل��ي بكفائ��ة والتعام��ل 
م�����ع الب�����رامج لتحلي�����ل 
البيان�������ات المرص��������دة 

ألستشعار عن بواسطة ا
 بعد

X X X     

العم��ل ف��ي فري��ق بحث��ي 
س��������واء بالمعم��������ل أو 
المي���دان والق���درة عل���ي 
التكي��ف م��ع المتغي��رات 

 وتعديل الخطط

X       

 
8- U :طرق التعليم والتعلم 

المستهدفة  نواتج التعلم
 للمقرر

 أنشطة التعليم والتعلم طرق التعليم والتعلم

رة
ض

حا
الم

 

ض
رو

الع
 و

الم
الف

ا
 

ت
شا

ناق
الم

 

لم 
لتع

ا
نى

او
لتع

ا
 

4T
حل

11T 4TT
كلة

مش
ال

نى 
ذه

 ال
ف

ص
الع

علم 
الت

ت 
عا

رو
مش

 

ار
دو

األ
ب 

لع
 

ب
تو

مك
ل 

مقا
ءة 

قرا
 

ية
علم

ض 
رو

ع
ية 

دان
مي

ة 
حل

ر
الة 

 ح
سة

درا
ية 

اع
ابد

ة 
تاب

ك
 

بة
جر

ت
 

 المعرفه و الفهم
2/1/1/1 x x      x x x     

2/1/5/1 x x       x x     

 المهارات الذهنيه
2/2/1/1              x 

2/2/7/1     x      x   x 

 المهارات المهنية
2/3/1/1   x x x   x  x x x  x 

2/3/1/2   x        x   x 

2/3/4/1   x        x   x 

المهارات العامة 
 و المنقولة

2/4/2/1   x  x      x    

2/4/4/1  x        x     
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9- U نواتج التعلم المستهدفةلالتقويم طرق: 

 للمقررنواتج التعلم المستهدفة 

 طرق التقويم

رى
حري

الت
ر 

تبا
الخ

ا
وى 

شف
 ال

بار
خت

اال
لى 

عم
 ال

ار
ختب

اال
 

ل 
عما

أ
سنة

ال
 

م يتقي
 تقرير

يم يتق
 مشروع

يم يتق
 عروض

 مناقشات

 فهمالمعرفه و ال
2/1/1/1 x x  x  x  

2/1/5/1 x x  x   x 

 المهارات الذهنيه
2/2/1/1 x   x  x x 

2/2/7/1 x      x 

 المهارات المهنية
2/3/1/1 x  x    x 

2/3/1/2   x    x 

2/3/4/1   x    x 

 المنقولةالمهارات العامة و
2/4/2/1   x x  x  

2/4/4/1 x  x   x  

 
10- Uالوزن النسبي لكل تقييمولتقيم الجدول الزمنى ل 

 
 األسبوع النسبة ق التقيمرط

 الخامس عشر 60 األختبار النظرى النهائى
 السادس عشر 10 األختبار الشفوي النهائى

 السابع 5 األختبار الشفوي لنصف الفصل الدراسى
 الثامن 3  الفصل الدراسى التقيم العملي لنصف

 السادس عشر 7 اسىالتقيم العملي لنهاية الفصل الدر
تقيم المشاريع والتقارير والعروض 

 أسبوعى 15 والمناقشات

  %100 األجمالى

 
U11- قائمة المراجع 
 محمد علي بهجت -أساسيات نظم المعلومات الجغرافيا  -
 1978أساسيات الخرائط الجغرافية محمد صبحي عبد الحكيم,دار المعرفة الجامعية  -

*Clarke c Getting started with geographic information systems, New 
Jersey. Third edit. Prentice hall.1997 
*Carter, the study of urban geography. London, Prentice hall.1995 
*Monomer, M, how to lie with maps, Chicago: university of Chicago, 
press.1991. 
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Uلخمجالت دورية، مواقع إنترنت، إ 

• Environmental of Geography 
With GIS applications 

• WWW. Esri. Com 
 

 

U12- اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم 
  (A0 – A3 – A4)من الطبعات الملونة بأحجام وعدد  لنظم المعلومات الجغرافيهمعمل 

 )GPSيد المواقع ( جهاز تحد
 

  د/ اسماعيل علي اسماعيل منسق المقرر:
 

 محمد احمد الحويطى د/  لقسم:رئيس ا
 

 /        /    التاريخ:


	(أ) البيانات الأساسية
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	(ب) البيانات المهنية

